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 Introductionادلقدمة 
تعد الثروة البشرية ألية دولة من أىم مقومات منائها، فهي اليت يتوقف عليها تقدمها وتطورىا 
ألف العنصر البشري ىو القادر على إحداث النهضة التكنولوجية وتطويعها دبا يناسب ظروفها من اجل 

تم،، وربقيق الرفاىية ربقيق التنمية الشاملة اليت تؤدي ابلتايل إىل االرتقاء دبستوى معيشة أفراد ىذا اجمل
لؤلجياؿ القادمة، مثلما حدث جملموعة الدوؿ ادلتقدمة، وما أحدثتو من تقدـ نتيجة إلدراكها لدور 
الشباب، الذي ىو ادلكّوف األساس لثروهتا البشرية. فالشباب ىم اجلواد الذي تراىن عليو أية دولة 

 لتكسب معركة ادلستقبل وتصوغو دبا يضمن طموحات شعبها.
تنفيذًا لقرار القمة  2014-2004د أطلقت اجلامعة العربية االسًتاتيجية العربية لؤلسرة وق

ـ(، اليت أوضحت فيها أف األسرة العربية تعرضت وما تزاؿ 2003العربية يف الدوحة )يناير/كانوف اثين 
استقرارىا، كما تتعرض إىل بعض العوامل وادلتغريات اليت أثرت يف تكوينها وبنيتها ووظائفها وأدوارىا و 

تعرضت لتغري يف منظومة القيم وأمناط السلوؾ وأساليب احلياة اليت أثرت بدورىا على العبلقات بني 
، ويعيش الشباب العريب مرحلة مل تعايشها األجياؿ السابقة، فهو دير دبرحلة ربوؿ 1أفرادىا وأجياذلا

قليمية، ووطنية سريعة يف إيقاعها جسمي، ونفسي، واجتماعي، وثقايف، ربيط بو متغريات عادلية، وإ
عميقة يف أتثريىا، شلا جعلو يواجو فرصًا يف التعليم والتداوى من األمراض واالنفتاح على الفضاءات 
ادلفتوحة، واالتصاؿ السري، عرب شبكة ادلعلومات العادلية )االنًتنت(، وعلى اذلاتف احملموؿ وسلزوف 

ت، ومن مث تعدد وتنوع فرص التعلم الذايت والفردي أجهزة احلاسبات اآللية من معارؼ ومعلوما
 .2واجلماعي

                                                           

 (.2004/  478"، )2014-2004(: "االسًتاتيجية العربية لؤلسرة 2004جامعة الدوؿ العربية ) (1)
 (2 ) Lesthaeghge, R, "On Theory Development: Application to the Study of 

Family Formation", In Population & Development Review, Vol. 24, No.1 , 
1998, p. 1 
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يعد الزواج من ادلراحل اذلامة يف حياة الفرد واجملتم،، ذلك أف االىتماـ بظاىرة الزواج ال 
يقتصر على أسرة الزوج وأسرة الزوجة فحسب، وإمنا تشارؾ فيو اجلماعات القرابية واجلماعات غري 

ىتماـ انب، من قدسية العبلقة الزوجية، وطقوس الزواج ادلتبعة يف اجملتمعات تربز القرابية أيضاً، وىذا اال
 أمهيتو يف حياة اجملتم،، إذ إنو يعمل على توثيق الروابط القرابية بني األفراد. 

وكما أف الزواج مرحلة ىامة يف حياة الفرد وحياة اجملتم،، فاف اإلصلاب ىو أىم مراحل 
د احتفالو ابلزواج حيتفل بصورة مسبقة بعملية اإلصلاب. وتعد الرغبة يف إصلاب الزواج. وكأف اجملتم، عن

األطفاؿ من العوامل الرئيسة ادلؤثرة على اخلصوبة ادلستقبلية للمرأة، كما يؤثر على سلوكها اإلصلايب من 
 انحية استخداـ وسائل تنظيم األسرة والقرارات ادلتعلقة ابإلصلاب.

األوىل يف كل رلتم،، وبقدر ما تكوف ىذه اخللية صحيحة البنية، معافاة وتعد األسرة اخللية 
فتنظيم األسرة أو ما يسميو البعض  من األمراض اجلسدية والنفسية، يكوف اجملتم، سليما ومنتجا.

صحة األسرة ىو التخطيط اذلادؼ إىل تكوين األسرة الصحيحة جسداي ونفسيا، ويقصد بو تنظيم 
لتكاثر غري ادلنتظم، الذي خيلق ظروفا ال تسمح إبعطاء الطفل حقو من الرعاية الزايدة حىت نتجنب ا

الصحية والًتبوية والثقافية، فهو يعين إصلاب األطفاؿ  يف الوقت الذي حيدده الوالداف، وابلعدد الذي 
 يتناسب م، وضعهما الصحي واالقتصادي.

آرائهم حوؿ تنظيم األسرة إف الشباب ىم آابء وأمهات ادلستقبل، وابلتايل فإف معرفة 
واإلصلاب ادلتمثل يف العدد الذي يرغبوف يف إصلابو من األطفاؿ ، يعد مؤشرًا مهمًا على منط واذباه 

% 95اخلصوبة يف اجملتم،، وابلتايل رسم السياسة السكانية ادلستقبلية للمجتم،، حيث إف أكثر من 
مؤىل علمي، ومن ادلعروؼ يف معظم من عينة الدراسة اإلانث يشكلن الفئة اليت ربمل أعلى 

اجملتمعات، أف ىناؾ عبلقة عكسية بني عدد السنوات اليت قضتها ادلرأة على مقاعد الدراسة وعدد 
 األطفاؿ  الذين أصلبتهم.

لذا رباوؿ ىذه الدراسة رصد مواقف الشباب واذباىاهتم، يف ضوء ما طرأ على أوضاعهم 
يمي الذي يرغبوف يف احلصوؿ عليو ابعتباره من احملددات وقضاايىم، ابلًتكيز على ادلستوى التعل

األساسية ادلؤثرة على االصلاب، ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة ومستوى ادلعرفة أبنواع تلك الوسائل، مدى 
موافقة األزواج على استعماؿ وسائل التنظيم، عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم طيلة حياهتم الزواجية، 

 الذكور.   وتفضيل إصلاب
 The problem of the studyمشكلة الدراسة  
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 ديكن توضيح مشكلة الدراسة بصياغة التساؤالت التالية:
 ما ىو ادلستوى التعليمي الذي يرغب الشباب يف احلصوؿ عليو؟
 ما مدى ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة وادلوقف من استخدامها؟

 تنظيم األسرة؟ما مواقف الشباب حوؿ قرارات استخداـ وسائل 
ما مواقف الشباب ضلو تفضيل اإلصلاب شلثبلً بعدد األطفاؿ  ادلرغوب إصلاهبم طيلة فًتة احلياة 

 الزواجية؟
 ىل ىناؾ تفضيل يف نوع ادلولود ادلرغوب فيو؟

 Aims of the study أىداؼ الدراسة  
 هتدؼ ىذه الدراسة إىل ما يلي:

 يم األسرة.التعرؼ على مواقف الشباب واذباىاهتم لتنظ
 ىات الشباب حوؿ السلوؾ اإلصلايب.التعرؼ على اذبا

 The importance of and rationale for the أمهية ومربرات الدراسة 
study 

يعود االىتماـ بدراسة مواقف الشباب واذباىاهتم حوؿ تنظيم األسرة، وادلتمثل يف ادلعرفة 
ا وذلك للتعرؼ على مدى معرفة الشباب لتنظيم بوسائل تنظيم األسرة ومدى ادلوافقة على استخدامه

األسرة والصحة اإلصلابية، وكذلك دراسة اذباىاهتم حوؿ بعض اجلوانب ادلتعلقة ابحلياة األسرية، وابلتايل 
 رسم سياسة سكانية تبلئم سياسة الدولة التنموية.

ات اليت وبعد اإلطبلع على الدراسات واألحباث ادلنشورة، تبني أف ىناؾ شح يف الدراس
تناولت مواقف الشباب واذباىاهتم حوؿ تنظيم األسرة واإلصلاب يف ليبيا، ولقد رأى الباحث ضرورة 

 القياـ بدراسة ىذا ادلوضوع دلا لو من أمهية يف رسم السياسات السكانية ادلستقبلية.
 Methodological framework for the studyاإلطار ادلنهجي للدراسة 

 Methodology of the studyمنهجية الدراسة 
تعتمد الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي االستداليل، الذي يتضمن استخداـ األسلوب 
ادليداين يف مج، البياانت بواسطة استبانو الشباب ادلصاحبة الستباانت ادلسح اللييب لصحة األسرة 

حوؿ القضااي ادلتعلقة بتنظيم ـ، وربليلها إحصائيًا للتعرؼ على مواقف الشباب واذباىاهتم 2007
يف ربليل البياانت.  SPSSاألسرة والسلوؾ اإلصلايب، وقد استخدـ برانمج التحليل اإلحصائي 
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 واستخدـ االختبارات اإلحصائية ادلناسبة للفصل يف داللة بعض ادلقاييس اإلحصائية. 
 The study sampleعينة الدراسة 

ـ، والذي قاـ بو 2007اعتمدت الدراسة على عينة ادلسح الوطين اللييب لصحة األسرة 
ادلركز الوطين لؤلمراض السارية وادلتوطنة ومكافحتها يف ليبيا، ابلتعاوف م، اذليئة الوطنية للمعلومات يف 

ادلتحدة للسكاف  ليبيا وادلشروع العريب لصحة األسرة، الذي تنفذه جامعة الدوؿ العربية، وبرانمج األمم
)UNPD ( ومنظمات عادلية أخرى، وذلك ابستخداـ مناطق العد يف التعداد العاـ للسكاف

 22على أهنا وحدات أوليو للمعاينة. وقد اشتمل ادلسح على مجي، ادلناطق اإلدارية، وعددىا  2006
عت البياانت عن مجي، أفراد األسرة، خبصائصهم الدديوغرافية واالقتصادية منطق ة )زلافظة(، وقد مجم

 واالجتماعية، وكذلك عن ادلواليد والوفيات.
مت ربديد حجم العينة ابستخداـ احلد األدىن من األسر الذي ديّكن من تقدير وفيات 

 19426ادلختارة، اليت متت زايرهتا  %، حيث بلغ عدد األسر95األطفاؿ دوف اخلامسة بدرجة ثقة 
%، بلغ عدد الشباب 95.9أسرة بنسبة استجابة  18629أسرة معيشية واستكملت ادلقابلة يف 

شاب وشابة بنسبة استجابة  3237شاب وشابة، واستكملت ادلقابلة لػ 3500ادلختار ابلعينة 
طق اإلدارية بليبيا، وبكونو منفذاً %، ونستطي، القوؿ أبف ىذا ادلسح يتميز بشموليتو جلمي، ادلنا92.5

من جهة ذات خربة عالية يف مج، البياانت وتبويبها وربليلها. فادلركز الوطين لؤلمراض السارية وادلتوطنة 
ومكافحتها من اجلهات التابعة للدولة الليبية، والنشطة يف رلاؿ إجراء البحوث احليوية، شلّا أكسبها 

يضفي مزيدًا من االطمئناف على  –ببل شك  –وات ادلاضية، وىذا خربات تراكمية شلتازة خبلؿ السن
دقة البياانت، مقارنة ابدلسوحات احملدودة أو تلك ادلعتمدة على جهود فردية يف تنفيذىا. ويف ىذا 
اخلصوص، يسر الباحث أف يقدـ الشكر اجلزيل والتقدير العميق للمدير التنفيذي للمسح على إاتحة 

 الستخداـ البياانت اليت مجعت يف ىذا ادلسح.الفرصة أماـ الباحث 
 Data Sources مصادر البياانت 

ـ استبيااًن منفصبًل جلم، ادلعلومات اخلاصة 2007خصص ادلسح اللييب لصحة األسرة 
سنة(، الذين مل يسبق ذلم الزواج، فضبًل عن االستبياانت التقليدية اليت يستخدمها  24-15ابلشباب )

 ادلسح، اليت تغطي:
 استبانة أفراد األسرة ادلعيشية.

 استبانة الصحة اإلصلابية للنساء يف عمر اإلصلاب.

http://www.un.org/esa/population/unpop.htm
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 استبانة تقييم أوضاع مقدمي اخلدمات الصحية.
وقد خمصصت استبانة الشباب جلم، ادلعلومات من الذين مل يسبق ذلم الزواج ويف الفئة 

اىات ادلتعلقة ابحلياة األسرية: سنة(. حيث تغطى استبانة الشباب ادلواقف واالذب 24-15العمرية )
منها الزواج واإلصلاب والصحة اإلصلابية للشباب. وبناء عليو، فاف استبانة الشباب ديكن أف تشكل 

 ادلصدر الرئيس لدراسة مواقف الشباب واذباىاهتم ضلو الزواج واإلصلاب.
ن رلموعة من وقد وفرت استبانة الشباب البياانت ادلتعلقة دبواقف الشباب واذباىاهتم م

 القضااي اليت تشمل:
جزء خاص ابلبياانت الشخصية ألفراد العينة ادلبحوثة، تتعلق ابلعمر واحلالة التعليمية 
والتعرض لوسائل اإلعبلـ اجلماىريي. كما يوفر ىذا اجلزء بياانت حوؿ ظروؼ التدريس وادلناىج وطرؽ 

 التدريس والعوائق التعليمية والطموحات.
العمل والعمر عند بدء العمل وأسباب االلتحاؽ ابلعمل ونوع العمل ومدى  جزء يتعلق حبالة

 الرضى عن العمل والرغبة يف االستمرار بو وادلردود منو، وطريقة التصرؼ فيو وامتبلؾ ادلوارد ادلالية.
جزء خاص ابحلياة األسرية وبعض اجلوانب ادلتعلقة ابألشخاص ادلرجعيني يف األسرة عند 

ىات ادلتعلقة بتعليم اإلانث، والسن ادلناسبة للزواج لكل من الذكر واألنثى وزواج احلاجة واالذبا
 األقارب، وادلستوى التعليمي لشريك احلياة، والصعوابت ادلتعلقة ابلزواج. 

جزء شلارسات ومواقف الشباب يف رلاؿ الصحة العامة مثل شلارسة الرايضة والتقييم الذايت 
 حاؿ ادلرض والتدخني. للصحة وأماكن تلقي العبلج يف

جزء خاص عن اإلدراؾ الشخصي وادلواقف ويشمل التغريات البدنية والنفسية يف  أثناء 
البلوغ لكل من األوالد والبنات واألىداؼ الشخصية ابحلياة والتعامل م، ادلعاقني ومصادر احلصوؿ 

 على ادلعلومات.
 جزء خاص عن أوقات الفراغ وكيفية قضائها.

عرفة بوسائل تنظيم األسرة أبنواعها وادلواقف من استخدامها وقرارات جزء خاص عن ادل
األزواج ابستخدامها، وعدد األطفاؿ الذين يرغب الشباب يف إصلابو يف ادلستقبل ونوعهم، وفًتات 
التباعد بينهم. كما يشمل ىذا الفصل ادلعرفة أبنواع األمراض ادلنقولة ابالتصاؿ اجلنسي، ومصادر 

 عرفة بطرؽ اإلصابة اباليدز وطرؽ ذبنبها.معلوماهتم وادل
شلا سبق نبلحظ أف ىناؾ تنوعًا يف البياانت ذات العبلقة ادلباشرة وغري ادلباشرة يف الزواج 
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واإلصلاب اليت مجعت من الشباب، وىي بذلك تشكل مجلة من ادلواقف واالذباىات من قضااي الزواج 
تغريات للتعبري عن مواقف الشباب واذباىاهتم ضلو واإلصلاب. ومن الصعوبة التعامل م، مجي، ىذه ادل

سلتلف مواضي، الزواج واإلصلاب يف دراسة واحدة. لذا ديكن التعامل م، القضااي وادلواقف اليت تشكل 
 أمهية ابلنسبة للشباب واألكثر إحلاحا.

 Terms and concepts of the study مصطلحات ومفاىيم الدراسة 
 :Youthالشباب 
ادلتحدثوف عن الشباب وىو حديث يشارؾ فيو يف العادة سلتلف فئات اجملتم،. يتحدث 

لكن عندما يرغب ابحث يف ادلسامهة يف ىذا احلديث مستخدمًا لغة البحث العلمي يفاجئ 
ابختبلفات كبرية بني ادلتحدثني وادلسئولني والباحثني حوؿ احلدين األدىن واألعلى  للسن ادلعنية. 

توى احلد األدىن لفئة الشباب ليضعو يف مستوى سن الثانية عشرة، وبعضهم فيخفض بعضهم من مس
اآلخر يرف، ىذا احلد قليبل و يضعو حوؿ اخلامسة عشر وحىت الثامنة عشر. وتظهر درجة االختبلؼ 

. لكن حسب (1)نفسها ابلنسبة للحد األعلى والذي يًتاوح ما بني الرابعة والعشرين واخلامسة والثبلثني
سنة وىي الفئة العمرية اليت تشكل حجماً  24-15تعريف اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة، ىم مابني 

% من رلموع سكاف البلداف 20أكرب بني سائر الفئات العمرية يف اجملتم، العريب فهي متثل تقريبًا 
 . (2)العربية

سنة،  24-15من الفئة العمرية ويف ىذه الدراسة اختري الشباب الذين مل يسبق ذلم الزواج 
ـ. وتشكل 2007وكاف ىذا االختيار بناء على عينة الشباب ادلصاحبة للمسح اللييب لصحة األسرة 

، وتعترب ىذه الفئة األكثر (3)%(22ىذه الفئة من الشباب يف ليبيا أكثر من مخس السكاف تقريبًا )
، اليت تعد مرحلة بناء القدرات واإلمكاانت أمهية واألكثر حساسية من سائر السكاف، ففي ىذه ادلرحلة

اليت يعتمدوف عليها بقية حياهتم وتطويرىا. وربتاج ىذه الفئة إىل كثري من االىتماـ والرعاية والتوعية 
والتوجيو يف ضوء توفري ادلعلومات الصحيحة والدقيقة ذلم فيما خيص مستقبلهم، وربديد خياراهتم 

ال ابالقًتاب منهم، والتواصل معهم، والتعرؼ على مهومهم ومشاكلهم الواعية. إال أف ذلك ال يتحقق إ
                                                           

 ـ(: "الشباب العربػي والتغيػر االجتماعػي"، دار النهضػة العربيػػة، بريوت ، لبناف.1985دمحم، دمحم علي ) (1)
ـ(، "االستثمار يف الشباب كجزء من كسر حلقة الفقر يف بلداف الوطن العريب "، جامعة الدوؿ العربية/ 2006جاد، أماين: ) (2)

 صحة األسرة، ادلؤمتر العريب األوؿ لصحة األسرة والسكاف، اجمللد الثاين.قطاع الشؤوف االجتماعية/ ادلشروع العريب ل
 ـ.2006التعداد العاـ للسكاف يف ليبيا عاـ ( 3)
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وطموحاهتم وأىدافهم ورؤيتهم ادلستقبلية، وما لديهم من معلومات، وربديد مدى احتياجهم من 
 ادلعلومات وتوفريىا بشكل واضح وموضوعي ودقيق.

 
 Trendsاالذباىات 

ىات أبهنا "أفكار أو مفاىيم ذات استعمل ىذا ادلصطلح دبعاف سلتلفة. حيث تعرؼ االذبا
، وتعّرؼ أيضًا أبهنا "استعداد (1)أبعاد متعددة بسبب تفاعل عدة عوامل م، بعضها يف آف واحد"

، ويعّرؼ االذباه من خبلؿ معجم العلـو االجتماعية أبنو "تنظيم نفسي (2)نفسي يوجو سلوؾ الفرد"
الفرد يسهم بشكل كبري يف ربديد الشكل النهائي  مستقر للعمليات اإلدراكية وادلعرفية والوجدانية لدى

، ويعرؼ أيضاً "احلالة العقلية اليت توجو (3)الستجاابتو الصادرة ضلو األشياء من حيث القبوؿ أو النفور"
، ويقوؿ مصطفى سويف، إف االذباىات ىي احلاالت الوجدانية القائمة وراء رأي (4)استجابة الفرد"

علق دبوضوع معني، من حيث رفضو ذلذا ادلوضوع أو قبولو، ودرجة ىذا الشخص، أو اعتقاده فيما يت
الرفض أو القبوؿ. وىناؾ نوعاف من االذباىات لدى الشخص: األوؿ اذباىات شخصية متثل اذباىاتو 
ضلو أحداث حياتو. والثاين اذباىات اجتماعية متثل اذباىاتو ضلو األحداث وادلوضوعات العامة يف احلياة 

وتعرؼ االذباىات ىنا يف إطار ىذه الدراسة " االستعداد النفسي والفكري وادليوؿ ، (5)االجتماعية
 لدى الشباب ضلو الزواج والسلوؾ اإلصلايب".

 :Attitudesادلواقف  
تشري كلمة موقف أو مواقف يف إطار ىذه الدراسة إىل حالة الرفض ادلطلق أو القبوؿ ادلطلق 
للمزيج من سلوؾ السلف والعادات والتقاليد ادلوروثة يف ظل التغريات اليت طرأت على حالة اجملتم، من 

                                                           

ـ(: "السػػػلوؾ التنظيمػػػي مفػػػاىيم وأسػػػس سػػػلوؾ الفػػػرد واجلماعػػػة يف التنظػػػيم"، دار الفكػػػر للنشػػػر، 1994ادلغػػػريب، كامػػػل دمحم ) (4)
 عماف، األردف.

ـ(: " السػػلوؾ التنظيمػػي"، دار حػػافظ للنشػػر، الػػرايض، 2000 عبػػد الغػػين والسػػواط، طلػػق بػػن عػػوض ه )الطجػػم، عبػػد ه (5)
 ادلملكة العربية السعودية.

 ـ(: "معجم العلـو االجتماعية"، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، مجهورية مصر العربية.1975اليونسكو) (6)
 : "معجم ادلصطلحات النفسية والًتبوية، دار الشروؽ، جدة، ادلملكة العربية السعودية.ىػ(  1399زيداف، مصطفى دمحم ) (7)

 ـ(: "مقدمة لعلم النفس االجتماعي"، مكتبة األصللو ادلصرية. القاىرة، مجهورية مصر العربية.1970سويف، مصطفى ) (1) 
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 قبل الشباب.
 خصائص أفراد عينة الدراسة

ذلم الزواج، وأعمارىم ضمن الفئة العمرية شاب وشابة شلن مل يسبق  3237بلغ حجم العينة 
( توزي، أفراد العينة حسب العمر وبعض ادلقاييس 1سنة(، حيث يبني اجلدوؿ رقم ) 15-24)

سنة، ابضلراؼ  19.0سنة واف الوسيط  19.4اإلحصائية، وجد أف متوسط أعمار أفراد العينة 
 . 2.8معياري 

 ر وبعض ادلقاييس اإلحصائية(: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب العم1جدوؿ )

 النسبة ادلئوية )%( عدد أفراد العينة الكاملة العمر ابلسنوات

 قيمة ادلقياس ادلقياس
 19.4 ادلتوسط
 19.0 الوسيط

 2.8 االضلراؼ ادلعياري
 

15 270 8.4   
16 356 11.0   
17 381 11.8 
18 355 11.0 
19 323 10.0 
20 322 10.0 
21 352 10.9   
22 329 10.2   
23 255 7.9   
24 294 9.1   

   100.0 3237 اجملموع
قمِسَمت عينة الدراسة من حيث العمر إىل فئتني عمريتني، الفئة األوىل وتضم الذين مل يصلوا 

% وأغلب ىؤالء من طبلب ادلرحلة الثانوية 52.1سنة(، وكانت نسبتهم  19-15إىل سن العشرين )
% منهم ملتحقني ابدلدارس(، وتضم الفئة الثانية، الذين وصلوا سن العشرين أو ذباوزوىا 92.2)
(. وذلك هبدؼ ادلقارنة من حيث آراء كل 2%، انظر اجلدوؿ رقم )47.9سنة( ونسبتهم  20-24)
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 فئة عمرية حوؿ مشكلة الدراسة. 
 (: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب تقسيم فئات األعمار2جدوؿ )

 النسبة ادلئوية العدد الفئة العمرية
15 – 19 1685 52.1 
20 – 24 1552 47.9 

 100.0 3237 اجملموع
بنسبة  1406أما ابلنسبة دلتغري النوع فقد وجد أف عدد أفراد عينة الدراسة من الذكور 

( يوضح 3%، واجلدوؿ رقم )56.6بنسبة  1831% وأف عدد أفراد عينة الدراسة من اإلانث 43.4
 ذلك.

 (: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب اجلنس3جدوؿ )
 النسبة ادلئوية العدد النوع
 43.4 1406 ذكور
 56.6 1831 إانث

 100.0 3237 اجملموع
% من الشباب 74.4أما ابلنسبة للحالة التعليمية للعينة ادلدروسة، تشري البياانت إىل أف 

% 55مقابل  19 – 15% من الشباب يف الفئة العمرية 92.2ملتحقني ابلتعليم حيث يلتحق 
 .(1) 24-20للفئة العمرية 

 عينة الدراسة حسب احلالة التعليمية*(: توزي، أفراد 4جدوؿ )
 اإلمجايل العمر النوع 

 24-20 19-1 إانث ذكور 
 0.7 1.0 0.4 0.7 0.6 أمي

 0.8 1.1 0.6 0.9 0.8 يقرأ ويكتب
 2.0 2.0 2.1 1.3 3.0 ابتدائي
 18.8 13.8 23.3 13.1 26.1 إعدادي

                                                           

ـ(: " النتػائج األوليػة للمسػح الليػيب 2008العامػة للمعلومػات )طرابلس، الوطين لؤلمراض السارية وادلتوطنة ومكافحتها واذليئػة  (1)
 ـ". طرابلس ، ليبيا.2007لصحة األسرة 
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 .148 2.84 .8.. 1.85 2.84 ثانوي

 4182 2184 .18 .4.8 4582 جامعي

 ـ.2007*ادلصدر: ادلسح اللييب لصحة األسرة 
 15% تقريبا من الشباب يف عمر 53(، أف 4وتبني النسب ادلئوية الواردة يف اجلدوؿ رقم )

سنة يصلوف إىل التعليم الثانوي، ونبلحظ أف ىناؾ تفاواتً يف نسب الوصوؿ إىل التعليم الثانوي  24 –
% من الذكور وصلوا إىل التعليم الثانوي مقابل  48.2)وجد أف واجلامعي بني الذكور واإلانث 

% من 27.7% من الذكور وصلوا إىل التعليم اجلامعي مقارنة بػ 21.4% لئلانث، وأف 56.1
 اإلانث(، وتتدىن نسبة األمية بصفة عامة، حيث كانت أقل من واحد يف ادلائة.

مي الذي جيب على الشاب أو الشابة وحوؿ اذباىات أفراد عينة الدراسة عن ادلستوى التعلي
%( يروف أف 94.9( أف أغلبية واضحة من أفراد عينة الدراسة )5احلصوؿ عليو، يبني اجلدوؿ رقم )

%( يروف أف 87.5الشاب جيب أف يستكمل دراستو واحلصوؿ على الشهادة اجلامعية، وكذلك )
 عية.ا واحلصوؿ على الشهادة اجلامالشابة جيب عليها استكماؿ دراسته

(: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب أرائهم عن أعلى مستوى تعليمي جيب أف 5جدوؿ )
 حيصل عليو الشاب أو الشابة*

ادلستوى 
 التعليمي

عدـ 
 التعليم

القراءة والكتابة 
 فقط

شهادة 
 إعدادي

 شهادة اثنوية
شهادة 
 جامعية

 اإلمجايل

 100 94.9 3.7 0.7 0.6 0.1 الشاب  %
 100 87.5 8.4 1.9 2.0 0.2 الشابة   %

* ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة 
 ـ2007

 ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة:
تعترب ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة أمرًا ضروراًي لنجاح أي رغبة لتخفيض معدؿ اخلصوبة. 
ويفضل أف يكوف ىناؾ اطبلع جيد من قبل السكاف على ىذه الوسائل من حيث فوائدىا ومضارىا. 
 وقد سمئل أفراد عينة الدراسة، عن مدى معرفتهم ابلوسائل ادلختلفة لتنظيم األسرة. نبلحظ من خبلؿ

%( 69.7( أف أفراد عينة الدراسة على معرفة جيدة هبذه الوسائل، حيث تبني أف )6اجلدوؿ رقم )
 من أفراد عينة الدراسة على اطبلع اتـ بوسائل تنظيم األسرة.
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وعند دراسة العبلقة بني استجابة أفراد العينة حوؿ ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة والنوع 

عمرية، فقد استخدـ اختبار)ذكور، إانث(، وكذلك الفئات ال
2  لبلستقبللية. ومن بياانت اجلدوؿ

( بني استجابة أفراد العينة حوؿ P_Value = 0.000(، نبلحظ وجود عبلقة معنوية )6رقم )
ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة والنوع )ذكور، إانث(، فقد وجد أف اإلانث أكثر معرفة بوسائل تنظيم 

%(، 74.9من الذكور، حيث نبلحظ أف نسبة اإلانث لديهن معرفة بوسائل تنظيم األسرة )األسرة 
 %(.62.9مقابل نسبة الذكور الذين لديهم معرفة بوسائل تنظيم األسرة )

 
 (: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة *6جدوؿ )

 
 2كاي تربي، اختبار   ال نعم

 2 P_Valueقيمة  (%)  (%) 

 النوع
 37.1 62.9 ذكور

54.224 0.000** 
 25.1 74.9 إانث

 العمر
15-19 60.0 40.0 

156.368 0.000** 
20-24 80.2 19.8 

  30.3 69.7 اإلمجايل
 

لصحة األسرة * ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب 
 ـ2007

 0.001** داؿ إحصائياً عند مستوى  
( بني P_Value = 0.000( كذلك، وجود عبلقة معنوية )6ويبني اجلدوؿ رقم )

(، وجد أف أفراد 24-20، 19-15استجابة أفراد العينة حوؿ ادلعرفة بوسائل تنظيم األسرة والعمر )
بوسائل تنظيم األسرة من أفراد عينة الدراسة  يف  ( أكثر معرفة24-20عينة الدراسة  يف الفئة العمرية )

( لديهم معرفة 24-20(، وأف نسبة  أفراد عينة الدراسة  يف الفئة العمرية )19-15الفئة العمرية )
-15%( من أفراد عينة الدراسة  يف الفئة العمرية )60.0%(، مقابل )80.2بوسائل تنظيم األسرة )

يم األسرة ، أي كلما ارتف، عمر الشاب زادت نسبة معرفتو ( الذين لديهم معرفة بوسائل تنظ19
 بوسائل تنظيم األسرة.
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الحظنا سابقاً، أف أفراد عينة الدراسة على اطبلع جيد بوسائل تنظيم األسرة، وابلطب، فإف 
درجة اطبلعهم تتفاوت من وسيلة واحدة إىل أكثر من وسيلة، فعند طرح السؤاؿ حوؿ نوع الوسيلة 

( يبني ذلك، 7%(، اجلدوؿ رقم )93.4للشخص، أتت حبوب من، احلمل يف ادلرتبة األوىل )ادلعروفة 
وقد تكوف ىذه ادلعرفة الواسعة حببوب من، احلمل انذبة عن أسبقيتها ابالستعماؿ مقارنة ابلوسائل 

ة األخرى. ويبلحظ كذلك أف الوسيلة اليت أتت يف ادلرتبة الثانية من حيث ادلعرفة ىي اللولب بنسب
 %(.31.9%(، والعازؿ الواقي للرجاؿ أيت يف ادلرتبة الثالثة بنسبة )66.7)

(: توزي، أفراد عينة الدراسة حسب نوع وسيلة تنظيم األسرة اليت لديو معلومات 7جدوؿ )
 عنها *

 نوع الوسيلة
 العمر النوع

 اإلمجايل
 24-20 19-15 إانث ذكور

 93.4 92.6 94.5 96.0 89.5 حبوب من، احلمل
 66.7 70.6 61.7 79.3 47.0 اللولب

 31.9 38.4 23.8 20.5 49.5 العازؿ الواقي للرجل
 28.8 32.9 23.8 33.9 20.9 فًتة األماف

 27.1 32.1 21.0 32.7 18.4 إطالة فًتة الرضاعة الطبيعية
 21.0 22.4 19.2 21.7 19.8 احلقن

 16.4 20.4 11.4 18.3 13.4 ربط األانبيب الرمحية
 11.2 12.2 10.0 10.0 13.1 العزؿ

 9.0 11.2 6.2 6.1 13.4 العازؿ الواقي للمرأة
 7.0 8.7 5.0 4.0 11.7 التعقيم للرجاؿ

 6.6 8.1 4.7 4.6 9.7 ادلرىم أو الكرًن ادلوضعي
 5.2 6.2 3.9 4.6 6.0 احلاجز ادلهبلي للمرأة

 5.2 4.3 6.4 5.0 5.5 الغرز
 الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة* ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت 

 ـ2007
شلا سبق نستنتج أف أفراد عينة الدراسة لديهم ادلعرفة اجليدة بثبلثة وسائل فقط )اليت ذمكرت 
سابقاً( من وسائل تنظيم األسرة، لكن ادلعرفة بباقي الوسائل ال تتوفر عند أفراد عينة الدراسة. على أي 
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حاؿ، نبلحظ أف اإلانث أكثر معرفة بوسائل تنظيم األسرة من الذكور، وذلك لقرب األمهات من 
بناهتن، حيث تقـو األمهات يف اجملتم، اللييب بتعليم بناهتن أغلب األمور ادلتعلقة ابحلياة األسرية، 

نسبة معرفتو وإعدادىن للزواج والدور اإلصلايب. وكذلك نبلحظ انو كلما ارتف، عمر الشاب ازدادت 
 أبنواع وسائل تنظيم األسرة. 

 ادلوافقة حوؿ استعماؿ األزواج وسائل تنظيم األسرة
إف ادلعرفة الواسعة بوسائل تنظيم األسرة لدى السكاف ال تعين ابلضرورة احلديث عن 
استعماؿ ىذه الوسائل. فهناؾ عدـ تناسب بني ادلعرفة واالستعماؿ، فأحيااًن ذبرب النساء على عدـ 

ستعماؿ بعض الوسائل احلديثة وذلك لآلاثر الصحية الناذبة عن بعض ىذه الوسائل، واللجوء إىل ا
الوسائل األكثر أمااًن على الصحة، وعند طرح سؤاؿ على أفراد عينة الدراسة عن مدى موافقتهم 

اغلب  ( أف8لؤلزواج على استعماؿ وسائل تنظيم األسرة لتجنب أو أتجل االصلاب، يبني اجلدوؿ رقم )
%( موافقني على أف األزواج جيب أف يستعملوف وسيلة من وسائل تنظيم 83.7أفراد عينة الدراسة )

 % موافقني بشروط(.18.2% موافقني بدوف شروط، 65.5األسرة )
(: توزي، أفراد عينة الدراسة حوؿ موافقة األزواج على استعماؿ وسائل تنظيم 8جدوؿ )

 األسرة *

 
 موافق

موافق 
 بشروط

 2كاي تربي، اختبار    موافقغري

 2 P_Valueقيمة  (%)  (%)  (%) 

 النوع
 23.3 24.6 52.1 ذكور

144.848 0.000 ** 
 11.0 13.3 75.7 إانث

 العمر
15-19 69.1 14.4 16.5 

18.981 0.000 ** 
20-24 62.7 21.3 16.0 

  16.3 18.2 65.5 اإلمجايل
 

* ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة 
 ـ2007

 0.001** داؿ إحصائياً عند مستوى  
وعند دراسة عبلقة آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ استعماؿ األزواج وسائل تنظيم األسرة والنوع 
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فقد استخدـ اختبار(، 24-20، 19-15)ذكور، إانث(، وكذلك العمر )
2 .لبلستقبللية 

( يف آراء أفراد عينة P_Value = 0.000( وجود عبلقة معنوية )8يبني اجلدوؿ رقم )
الدراسة حوؿ استعماؿ األزواج وسائل تنظيم األسرة والنوع )ذكور، إانث(، فقد وجد أف اإلانث أكثر 

األسرة من الذكور، حيث نبلحظ أف اإلانث يوافقن األزواج  ميبًل إىل استعماؿ األزواج وسائل تنظيم
% 13.3% يوافقن بدوف شروط، 75.7% )89.0على استعماؿ وسائل تنظيم األسرة بنسبة 

% 76.7يوافقن بشروط(، واف الذكور يوافقوف األزواج على استعماؿ وسائل تنظيم األسرة بنسبة 
 وط(.% يوافقوف بشر 24.6% يوافقوف بدوف شروط، 52.1)

( يف آراء P_Value = 0.000( وجود عبلقة معنوية )8كذلك يوضح اجلدوؿ رقم )
(، 24-20، 19-15أفراد عينة الدراسة حوؿ استعماؿ األزواج وسائل تنظيم األسرة والعمر )

( يوافقوف األزواج على استعماؿ وسائل 19 -15نبلحظ أف أفراد عينة الدراسة يف الفئة العمرية )
% يوافقوف بشروط(، وأف 14.4% يوافقوف بدوف شروط، 69.1% )83.5بنسبة تنظيم األسرة 

( يوافقوف األزواج على استعماؿ وسائل تنظيم األسرة 24 -20أفراد عينة الدراسة يف الفئة العمرية )
% يوافقوف بشروط(، يتبني كلما ارتف، 21.3% يوافقوف بدوف شروط، 62.7% )84.0بنسبة 

 م الستعماؿ وسائل تنظيم األسرة.أعمار الشباب ازداد ميله
 االذباىات حوؿ من جيب أف يكوف بيده القرار النهائي يف استعماؿ وسائل تنظيم األسرة؟

سمِئل أفراد عينة الدراسة عمن جيب أف يكوف بيده القرار النهائي يف استعماؿ أو عدـ 
ج، الزوجاف معاً، شخص استعماؿ وسائل تنظيم األسرة، لتجنب اإلصلاب أو أتجيلو، )الزوجة، الزو 

%( اتفقوا على أف الزوجني معاً 81.7( أف أغلب أفراد عينة الدراسة )9آخر(، ويوضح اجلدوؿ رقم )
 مها اللذين يتخذاف قرار اإلصلاب.

 
 (: توزي، أفراد عينة الدراسة حوؿ القرارات ادلتعلقة ابإلصلاب *9جدوؿ )

من الذي جيب أف يكوف 
بيده القرار النهائي يف 

تعماؿ أو عدـ اس
استعماؿ وسائل تنظيم 

 األسرة؟

 2كاي تربي، اختبار   شخص آخر الزوجاف معاً  الزوج الزوجة

 2 P_Valueقيمة  (%) (%) (%) (%)
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 النوع
 0.3 71.6 23.0 5.2 ذكور

170.849 0.000 ** 
 0.0 89.1 6.0 4.9 إانث

 العمر
15-19 4.4 12.9 82.7 0.0 

4.429 0.219 
20-24 5.6 13.6 80.7 0.1 

  0.1 81.7 13.2 5.0 اإلمجايل
 

* ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة 
 ـ2007

 0.001** داؿ إحصائياً عند مستوى  
ادلتعلقة ابإلصلاب والنوع )ذكور، و لدراسة عبلقة آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ القرارات 

(، فقد استخدـ اختبار24-20، 19-15إانث(، وكذلك العمر )
2  لبلستقبللية. من بياانت

( يف آراء أفراد عينة الدراسة P_Value = 0.000(، نبلحظ وجود عبلقة معنوية )9اجلدوؿ رقم )
)ذكور، إانث(، فقد وجد أف اإلانث أكثر ميبًل من الذكور حوؿ القرارات ادلتعلقة ابإلصلاب والنوع 

على أف الزوجني معاً مها اللذين يتخذاف قرار اإلصلاب، حيث أف أغلب اإلانث يتفقن على أف الزوجني 
%، وأف الذكور يتفقوف على أف الزوجني معًا مها 89.1معًا مها اللذين يتخذاف قرار اإلصلاب بنسبة 

% من الذكور أف الزوج فقط ىو الذي 23.0%، ويرى 71.6إلصلاب بنسبة اللذين يتخذاف قرار ا
 بيده قرار االصلاب.

( يف آراء أفراد عينة الدراسة حوؿ  = 0.219P_Valueومل تظهر عبلقة معنوية )
( أبف أفراد عينة 9(، فيبني اجلدوؿ رقم )24-20، 19-15القرارات ادلتعلقة ابإلصلاب والعمر )

ارىم يتفقوف على أف الزوجني معًا مها اللذاف يتخذاف قرار اإلصلاب، حيث أف الدراسة دبختلف أعم
%  ألفراد عينة 80.7% مقابل 82.7( يتفق بنسبة 19-15أفراد عينة الدراسة يف الفئة العمرية )

 (.24-20الدراسة يف الفئة العمرية )
نستنتج من ذلك أف اغلب أفراد عينة الدراسة يتفقوف على أف الزوجني فقط مها اللذاف 
بيدمها القرار النهائي لئلصلاب، وكذلك يتفقوف يف اذباىاهتم ضلو عدـ تدخل األىل أو أي شخص أخر 

على يف قرار االصلاب، فهم يدافعوف عن استقبلليتهم بعد الزواج، انطبلقًا من قناعتهم أبهنم صاروا 
 مستوى النضوج النفسي واالجتماعي. 
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االذباىات حوؿ اإلصلاب وادلتمثل يف عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم وتفضيل النوع )ذكور 
 أو إانث(

إف العدد ادلرغوب لئلصلاب لدى الشباب يف ىذه الدراسة ديكن أف يمستخدـ كمؤشر على 
% من أفراد عينة الدراسة 52.5ف أكثر نسبة ( أ10مستوى اخلصوبة يف ادلستقبل. يبني اجلدوؿ رقم )

 أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية. 4 – 3يرغبوف يف إصلاب من 
 (: توزي، أفراد عينة الدراسة حوؿ عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم *10جدوؿ )

بعد الزواج، عدد األطفاؿ 
ادلرغوب لئلصلاب طيلة فًتة 

 حياتو الزوجية.

 2تربي،  كاياختبار   + 5 3 – 4 1 – 2

 2 P_Valueقيمة  (%)  (%)  (%) 

 النوع
 40.0 45.6 14.5 ذكور

74.126 0.000 ** 
 23.4 57.3 19.4 إانث

 العمر
15-19 19.0 50.8 30.1 

4.873 0.087 
20-24 15.8 54.2 30.1 

  30.1 52.5 17.4 اإلمجايل
 

اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة * ادلصدر: 
 ـ2007

 0.001** داؿ إحصائياً عند مستوى  
وعند دراسة عبلقة اذباىات أفراد عينة الدراسة حوؿ عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم طيلة 

استخدـ اختبار(، فقد 24-20، 19-15حياهتم الزوجية والنوع )ذكور، إانث(، وكذلك العمر )
2 .لبلستقبللية 

( يف اذباىات أفراد P_Value = 0.000(، وجود عبلقة معنوية )10يبني اجلدوؿ رقم )
عينة الدراسة حوؿ عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم طيلة حياهتم الزوجية والنوع )ذكور، إانث(، فقد 

أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية، وأف  4 – 3صلاب من % من اإلانث يرغنب يف إ50وجد أف أكثر من 
أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية، وكذلك وجد أف  4 – 3% من الذكور يرغبوف يف إصلاب من 45.6
 أطفاؿ فأكثر. 5% من الذكور يرغبوف يف إصلاب 40.0
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( يف اذباىات أفراد عينة الدراسة  = 0.087P_Valueومل يتبني وجود عبلقة معنوية )
(، يوضح 24-20، 19-15األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم طيلة حياهتم الزوجية والعمر ) حوؿ عدد

 4 – 3( أف اذباىات أفراد عينة الدراسة دبختلف أعمارىم يرغبوف يف إصلاب من 10اجلدوؿ رقم )
-15% من أفراد عينة الدراسة يف الفئة العمرية )50.8أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية،  حيث يرغب 

 (.24-20% يف الفئة العمرية )54.2أطفاؿ، مقابل  4 – 3صلاب من ( يف إ19
(، أف متوسط عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم من قبل أفراد 11كما يبني اجلدوؿ رقم )

، ومتوسط العدد ادلرغوب فيو من الذكور 1.985طفل ابضلراؼ معياري  4.33عينة الدراسة  
طفل(، شلا يدؿ على وجود  1.95فيو من اإلانث ) طفل( أكرب من متوسط العدد ادلرغوب 2.38)

 تفضيل للذكور عن اإلانث من قبل أفراد عينة الدراسة.
(: توزي، أفراد عينة الدراسة حوؿ متوسط عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم 11جدوؿ )

 وتفضيل النوع *
بعد الزواج، عدد األطفاؿ 
ادلرغوب لئلصلاب طيلة فًتة 

 حياتو الزوجية.

 2كاي تربي، اختبار   + 5 3 – 4 1 – 2

 2 P_Valueقيمة  (%)  (%)  (%) 

 النوع
 40.0 45.6 14.5 ذكور

74.126 0.000 ** 
 23.4 57.3 19.4 إانث

 العمر
15-19 19.0 50.8 30.1 

4.873 0.087 
20-24 15.8 54.2 30.1 

  30.1 52.5 17.4 اإلمجايل
 

* ادلصدر: اجلدوؿ من حساابت الباحث بناء على بياانت ادلسح اللييب لصحة األسرة 
 ـ2007

 0.001** داؿ إحصائياً عند مستوى  
 0.005*** داؿ إحصائياً عند مستوى  

وعند مقارنة آراء الشباب حوؿ عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم طيلة حياهتم الزوجية، 
(، فقد استخدـ اختبار 24-20، 19-15حسب النوع )ذكور، إانث(، وكذلك حسب العمر )

الختبار معنوية الفروؽ يف (Independent-Samples T-Test) )ت( للعينات ادلستقلة 
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 اآلراء.
( بني P_Value = 0.000(، وجود فروؽ معنوية )11يبني اجلدوؿ رقم ) 

طفل(  4.83متوسط عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الذكور )
طفل(،  3.99ومتوسط عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من اإلانث )

( بني متوسط عدد األطفاؿ P_Value = 0.000ويظهر اجلدوؿ كذلك وجود فروؽ معنوية )
طفل( ومتوسط عدد  2.95الذكور ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الذكور )

طفل(،  1.99األطفاؿ الذكور ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من اإلانث )
توسط عدد األطفاؿ اإلانث ( بني مP_Value = 0.002ونبلحظ أيضاً، وجود فروؽ معنوية )

طفل( ومتوسط عدد األطفاؿ  1.88ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الذكور )
طفل(. ويظهر اجلدوؿ  2.00اإلانث ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من اإلانث )

متوسط عدد األطفاؿ ( بني P_Value = 0.793( كذلك، عدـ وجود فروؽ معنوية )11رقم )
طفل(  4.34( )19-15ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية )

 -20ومتوسط عدد األطفاؿ ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية )
د ( بني متوسط عدP_Value = 0.780طفل(، وعدـ وجود فروؽ معنوية ) 4.32(  )24

( 19-15األطفاؿ الذكور ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية )
طفل( متوسط عدد األطفاؿ الذكور ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من  2.39)

( بني P_Value = 0.908طفل(، وال توجد فروؽ معنوية ) 2.37( )24 -20الفئة العمرية )
عدد األطفاؿ اإلانث ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة الدراسة من الفئة العمرية  متوسط

طفل( متوسط عدد األطفاؿ اإلانث ادلرغوب يف إصلاهبم حسب رأي أفراد عينة  1.95( )15-19)
 طفل(. 1.95( )24 -20الدراسة من الفئة العمرية )

يف إصلاب حوايل أربعة أطفاؿ طيلة حياهتم شلا سبق نستنتج، أف أفراد عينة الدراسة يرغبوف 
أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية، واإلانث يرغنب يف  5الزوجية، حيث يرغب الذكور منهم يف إصلاب حوايل 

أطفاؿ( طيلة حياهتن الزوجية، وقد لموحظ أف أفراد عينة الدراسة يفضلوف إصلاب  4إصلاب )حوايل 
يفضل الذكور منهم إصلاب األطفاؿ الذكور عن األطفاؿ األطفاؿ الذكور عن األطفاؿ اإلانث، حيث 

 طفاؿ اإلانث عن األطفاؿ الذكور.اإلانث، أما اإلانث فيفضلن إصلاب األ
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 Conclusions and recommendationsالنتائج التوصيات  
 خلصت الدراسة إىل رلموعة من النتائج أمهها ما يلي: 

الشاب جيب عليو استكماؿ دراستو واحلصوؿ على % من أفراد عينة الدراسة ، أف 94.9يرى  -
% منهم يروف أبف الشابة جيب عليها استكماؿ دراستها 87.5الشهادة اجلامعية، حيث 

 واحلصوؿ على الشهادة اجلامعية.
%(؛ ولموحظ أف اإلانث أكثر 69.7أفراد عينة الدراسة على اطبلع جيد بوسائل تنظيم األسرة ) -

 من الذكور. معرفة بوسائل تنظيم األسرة
حبوب من، احلمل  -أكثر وسائل تنظيم األسرة ادلعروفة لدى أفراد عينة الدراسة ىي على الًتتيب: -

 %.31.9العازؿ الواقي للرجل بنسبة  –% 66.7اللولب بنسبة  –% 93.4بنسبة 
%( موافقني على أف األزواج جيب أف يستعملوف وسيلة من 83.7أغلب أفراد عينة الدراسة ) -

 ظيم األسرة، لتنظيم النسل.وسائل تن
يرغب أفراد عينة الدراسة إصلاب حوايل أربعة أطفاؿ طيلة حياهتم الزوجية، ولموحظ أهنم يفضلوف  -

 إصلاب األطفاؿ الذكور عن األطفاؿ اإلانث،
يرى أفراد عينة الدراسة أف الزوجني فقط مها اللذاف بيدمها القرار النهائي لئلصلاب، وكذلك  -

 هتم ضلو عدـ تدخل األىل أو أي شخص أخر يف قرار االصلاب.يتفقوف يف اذباىا
بناء على ما تقدـ، فإف ىذه الدراسة توصي بضرورة تثقيف الشباب يف رلاؿ األسرة واجملتم،،  -

على اعتبار أهنم أابء وأمهات ادلستقبل، من خبلؿ ندوات ثقافية يستطي، الشباب من خبلذلا 
 إدراؾ اجيابيات وسلبيات ادلواضي، ادلتعلقة ابلزواج، وتنظيم األسرة، والسلوؾ اإلصلايب. 

أنو تتوفر معلومات كثرية حوؿ سلتلف اجملاالت اليت جيب أف يعتين هبا اجملتم، لبناء جيل  ال شك -
سليم من الشباب. وىي معلومات توفرت من ذبارب ودراسات يف رلتمعات كثرية. ونظراً لندرة 
الدراسات واألحباث اليت تناولت مواقف الشباب واذباىاهتم حوؿ العديد من اجلوانب والقضااي 

لقة دبشاكلهم وقضاايىم يف ليبيا، يرى الباحث من ادلفيد أف يقـو نشاط حبثي على ادلستوى ادلتع
احمللي لرسم صورة واقعية للظروؼ احمليطة ابلشباب، ورصد مؤشرات اإلصلاز، والتعّرؼ على بعض 
جوانب النقص والقصور، والوقوؼ على بعض ما يقلق ابؿ الشباب، وعلى اقًتاحاهتم ادلتعلقة 

 أوضاعهم. ورلاؿ البحث العلمي واس،، وأنشطتو متنوعة، وديكن ابلنسبة لدراسة أي بتحسني
 موضوع تسليط الضوء على عدد كبري من اجلوانب والقضااي ادلتعلقة ابلشباب.
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